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1. หลักการและเหตุผล 

การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้อง โดยใช้วิธีการอย่างมีระบบและ

มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและสรุปผลข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักการ ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ การวิจัยนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน คือ การวิจัยเพ่ือความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่น าผลมาใช้ในทางปฏิบัติ

โดยตรง ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญในการท าวิจัยกันเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประยุกต์ ที่สามารถน าผลการวิจัยมาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

เรื่องท่ีต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรามักจะเรียกการวิจัยในลักษณะนี้ว่า “การวิจัยสถาบัน” 

การวิจัยสถาบัน เป็นการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ ที่มีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานในองค์กร ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ ได้มานั้นถือได้ว่าเป็นสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ไม่ว่าจะในด้านการพัฒนางานหรือการ

ก าหนดกรอบนโยบายต่างๆ จะเห็นได้ว่า การวิจัยสถาบันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร  

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัยสถาบัน โดย

เป็นหน่วยงานที่ดูแลการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย และยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่

ส าคัญของมหาวิทยาลัย การจัดท าแนวปฏิบัตินี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกระบวนการให้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้ทุนของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจในการขอรับทุน 

ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  

2.2 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
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3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 

การจัดท าแนวปฏิบัติการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประกอบไปด้วยทุนอุดหนุน 3 ระดับ คือ 

3.1. วิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการน าผลการวิจัย

มาใช้ประโยชน์  เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผน  การก าหนดนโยบาย  และการตัดสินใจในเชิง

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดหัวข้อที่ให้มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนวิจัยจะต้องสอดคล้องกับ

นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของปีนั้นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2. วิจัยเพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาภายในหน่วยงานหรือองค์กร  ได้แก่ 

3.2.1 การประเมินหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือการเปิดหลักสูตรใหม่/การหาผู้เรียนใหม่ 
3.2.3 การศึกษาเพ่ือหา/พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
3.2.4 การติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
3.2.5 การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร 
3.2.6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
3.2.7 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.3. วิจัยจากงานประจ า เพ่ือใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน

ประจ าที่ท าอยู่  เพื่อหาแนวทางท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้เพ่ิมข้ึน 

3.3.1 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.3.2 การพัฒนาคุณภาพ/ลดขั้นตอนการท างาน 

4. ค าจ ากัดความ 

4.1 อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.2 รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ก ากับดูแลการให้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

4.3 คณะกรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน 

4.4 การวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัย การวิเคราะห์การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย การวางแผน

และการก าหนดแนวทางหรือการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการ

อ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 
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4.5 เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการวิจัยสถาบัน ได้ แก่ 

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้วิจัยซึ่งจ่ายให้แก่ผู้วิจัยใน

ลักษณะเหมาจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย 

4.6 ผู้วิจัย หมายถึง ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

4.7 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้ทุนของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจในการขอรับทุน ได้รับ

ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

5.2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการให้ทุนวิจัยสถาบัน ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ทุนอุดหนุน

การวิจัยสถาบัน 

 

6. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

6.1 การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง นโยบายการวิจัยสถาบันของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าแต่ละปีงบประมาณ 

6.1.1 ด าเนินการจัดท าประกาศฯ เรื่อง นโยบายการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  

6.1.2 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง นโยบายการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดยดูหัวข้อวิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  

6.1.3 เสนอร่างประกาศฯ เรื่อง นโยบายการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อ

ผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณาร่างประกาศฯ โดยจะต้องแนบมติสภามหาวิทยาลัย หรือหลักฐานอ่ืนใดประกอบการ

พิจารณาหัวข้อการวิจัยสถาบัน 

6.1.4 เมื่อผู้อ านวยการเห็นชอบในร่างประกาศฯ เรื่อง นโยบายการวิจัยสถาบันของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว ให้จัดท าบันทึกเสนอรองอธิการบดี และขอให้อธิการบดีลงนามในบันทึก

เสนออธิการบดีลงนามในประกาศฯ 

6.1.5 จัดท าบันทึกโดยผู้อ านวยการลงนามเสนอต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล ให้ลงนามใน

บันทึกเวียนประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันแก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
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6.1.6 จัดท าแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการ เมื่อ

ผู้อ านวยการเห็นชอบแล้ว ให้จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ส านักงานสื่อสารองค์กรให้ติดโปสเตอร์เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ 

6.1.7 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน     

พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอและบันทึกน าส่ง 

6.1.8 เมื่อสิ้นสุดก าหนดเวลาการเปิดข้อเสนอ ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมโครงการวิจัยทั้งหมด พร้อม

ทั้งจัดท าเอกสารสรุปจ านวนและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของข้อเสนอ(ที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์) ที่ยื่นขอรับทุน

โดยเสนอต่อผู้อ านวยการ 

6.2 การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย  (กรณีที่คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอ) 

6.2.1 กรณีที่เป็นข้อเสนอที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผน

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การปฏิบัติ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

- ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยจัดท าบันทึกเสนอรองอธิการบดี เพ่ือลงนามใน

บันทึกเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

- รายนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องมาจาก

รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ และขอให้ประธานฯ เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ            

ในคณะด้วย 

- ประสานงานทาบทามคณะอนุกรรมการตามรายชื่อที่ประธานคณะอนุกรรมการเสนอ

ไว้ หากทุกท่านยินดีรับเป็นอนุกรรมการ ก็เสนอรายนามขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพิจารณาวิจัย

สถาบัน 

- เมือ่เห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่น าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ร่างไว้เสนออธิการบดี

ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

- ประสานขอวันว่างจากคณะอนุกรรมการเพ่ือขอนัดประชุมพิจารณาข้อเสนอ และ

ด าเนินงานจัดประชุมพิจารณา  

6.2.2 กรณีท่ีเป็นข้อเสนอที่ส่งมาทางช่องทางปกติ 

- เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน เพ่ือขอให้คณะกรรมการ

พิจารณาว่าจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือไม่ 

- ถ้ามีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการทาบทามอนุกรรมการ

พร้อมสอบถามวันว่างและนัดประชุม  
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6.3 การเตรียมความพร้อมในการประชุม 

6.3.1  เจ้าหน้าที่ประสานขอวันว่างจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพ่ือขอนัดประชุม

พิจารณาที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

6.3.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของวาระการประชุม และส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ จากนั้นส่งเอกสารวิจัยทั้งหมดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

6.3.3 จองห้องประชุม จองท่ีจอดรถ และสั่งอาหารว่างในการประชุม 

6.3.4 จัดท าบันทึกแจ้งนักวิจัย ให้เตรียมความพร้อมที่หน่วยงานตนเอง (เผื่อในกรณีที่นักวิจัยขอ

เชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม) 

6.3.5 จัดท าใบลงนาม(เซ็นชื่อ) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม 

6.4 การจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอ 

6.4.1 โทรประสานงานกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการก่อนวันประชุม 1 วัน โดยแจ้ง

สถานที่และเวลาอีกครั้ง 

6.4.2 วันประชุม ก่อนเวลาประชุม 1 - 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจที่จอดรถให้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายนอกว่ากองกลางได้จัดที่จอดรถอยู่บริเวณใด เพ่ือแจ้งกรรมการ/

อนุกรรมการภายนอก (กรณีมาครั้งแรก) 

6.4.3 ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยเป็นผู้จดรายงานการประชุม 

6.4.4 ก่อนประธานฯ ปิดการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการต้องสอบถามและทวนระยะเวลาที่ให้

นักวิจัยปรับแก้โครงการวิจัย (ปกติอยู่ที่ 15 - 30 วัน) และหลังจากที่นักวิจัยส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขแล้วจะ

พิจารณาใหม่ทางใด (นัดประชุมหรือเวียนพิจารณา) 

6.4.5 จัดท ารายงานการประชุมและเสนอต่อผู้อ านวยการภายใน 5 วัน และเวียนให้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน (ระยะเวลาที่รอให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ตอบกลับประมาณ 7 - 15 วัน) 

6.4.6 เมื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเห็นชอบรายงานการประชุมแล้ว ให้ส่งผลการ

พิจารณาแก่นักวิจัย โดยส่งให้เฉพาะผลการพิจารณาฯ และแบบฟอร์มค าชี้แจงการปรับแก้ไข ในกรณีที่

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการมีมติให้ปรับแก้โครงการวิจัย  

- ถ้ามติให้ปรับแก้และประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่แจ้งผลนักวิจัย โดยให้นักวิจัย

ปรับแก้ตามเวลาที่ก าหนด และส่งโครงการฉบับแก้ไขกลับมาตามจ านวนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามปรากฏในค าสั่งฯ  และให้เจ้าหน้าที่ทาบทามวันว่างคณะกรรมการ เพ่ือนัด

ประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยด าเนินการตามข้อ 6.3 – 6.4 
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- ถ้ามติให้เวียนโครงการฉบับแก้ไขเพ่ือพิจารณา เจ้าหน้าที่แจ้งผลนักวิจัย โดยให้นักวิจัย

ปรับแก้ตามเวลาที่ก าหนด และส่งโครงการฉบับแก้ไขตามจ านวนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เลขานุการ 

และผู้ช่วยเลขานุการตามปรากฏในค าสั่ งฯ  และให้ เจ้าหน้าที่ท าบันทึก เวียนถึงคณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการฉบับแก้ไข และหากผลการเวียนมีให้ปรับแก้ใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง

นักวิจัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาโดยให้นักวิจัยส่งฉบับแก้ไขจ านวน 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้

ปรับแก้ตามมติหรือไม่ หากตรงตามมติให้เจ้าหน้าที่ เสนอประธานเพ่ือรับรองการปรับแก้ และเสนอขอให้

อธิการบดีอนุมัติทุนต่อไป 

6.5 การส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขและท าสัญญา 

6.5.1 นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขพร้อมเอกสารชี้แจงการปรับแก้ ตามจ านวน

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามปรากฏในค าสั่งฯ 

- ถ้ามติให้ประชุมใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 6.3 – 6.4 

- ถ้ ามติ ให้ เ วี ยน พิจารณา  ให้ เ จ้ าหน้ าที่ จั ดท าบั นทึ ก เ วี ยนคณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอ 

6.5.2 หากข้อ เสนอนั้ น พิจารณาโดยคณะอนุ กรรมการ  เมื่ อผ่ านการ พิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการแล้ว จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ดสูถานการณถ์้าจะมีประชุมอยู่แล้วก็ 

เสนอเป็นวาระเข้าไป แต่ถ้าไม่มีนัดประชุมสามารถเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการได้ เพ่ือความ

รวดเร็ว)  

6.5.3 เมื่อคณะกรรมการลงมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันแล้ว ให้แจ้งผลนักวิจัยและ

ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอฉบับแก้ไขตามผลการพิจารณา พร้อมลงนามในข้อเสนอและลงนามที่มุมล่าง

ด้านขวาทุกแผ่นของข้อเสนอ ส่งมาที่กองแผนงานจ านวน 2 ชุด  จัดท าบันทึกเพ่ือเสนอประธาน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข และเห็นชอบในงบประมาณ จากนั้นท าบันทึกเพ่ือเสนอ

อธิการบดีอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน โดยการเสนอธิการบดีต้องแนบเอกสารดังนี้ 

- บันทึกเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันเห็นชอบการปรับแก้ไข 

- บันทึกเสนออธิการบดีอนุมัตกิารให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

- ข้อเสนอฉบับแก้ไข 1 ชุด 

- ค าชี้แจงการปรับแก้ไข 

- ผลการเวียนคณะกรรมการ (เอาเท่าที่กรรมการส่งกลับมา) / แต่ถ้าไม่มีเพราะ

กรรมการทุกท่านเห็นชอบ ให้เอาบันทึกท่ีฝ่ายแจ้งนักวิจัยว่ากรรมการเห็นชอบแล้วแนบ 

- รายงานการประชุม 
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6.5.4 การท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารสัญญาให้นักวิจัยตรวจทานทาง 

e - mail เมื่อนักวิจัยเห็นชอบแล้ว ให้นัดวันเพื่อมาลงนามในสัญญาที่หน่วยงานให้ทุน ซึ่งจะต้องลงนาม 3 ฉบับ 

(ให้ผู้วิจัย 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานให้ทุน 1 ฉบับ และให้กองคลังเพ่ือใช้ประกอบการเบิกเงิน 1 ฉบับ) โดยให้

นักวิจัยเตรียมพยานมาด้วย 2 ท่าน  

6.5.5 เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกและเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอ

อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและลงนามในสัญญาต่อไป 

6.5.6 ประทับตราสัญลักษณ์ที่มุมล่างด้านขวา ให้ผู้อ านวยการและนักวิจัยลงนามก ากับ ทั้งใน

สัญญา 3 ฉบับและข้อเสนอโครงการทั้ง 2 ชุด ลงนามทุกหน้า 

 

6.5.7 การเบิกเงินงวดที่ 1 จะท าหลังจากที่ได้เอกสารสัญญากลับมา โดยจัดเตรียมเอกสารให้

ฝ่ายธุรการ ดังนี้ 

- บันทึกอนุมัติทุนจากอธิการบดี (ใช้เอกสารฉบับจริง) 

- บันทึกเห็นชอบจากประธานกรรมการพิจารณาข้อเสนอ (ใช้เอกสารฉบับจริง) 

- ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบัน ประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ 

- สัญญา (ฉบับจริง) 1 ฉบับ 

- รายงานการประชุมครั้งสุดท้าย 

6.5.8 การเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอ จะท าพร้อม

เบิกเงินงวดที่ 1 โดยจัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายธุรการ 

- บันทึกขอให้อธิการบดีอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  

- ตารางรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

- บันทึกอนุมัติทุนจากอธิการบดี และบันทึกเห็นชอบจากประธานกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอ (ท้ัง 2 ฉบับนี้ใช้เอกสารส าเนา) 

- รายงานการประชุม (ท่ีบ่งบอกว่ากรรมการท่านใดเข้าบ้าง) 

6.5.9 การจัดส่งเอกสารให้นักวิจัย ให้จัดท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการลงนาม โดยส่งเอกสารให้

นักวิจัยดังต่อไปนี้ 

- บันทึกอนุมัติทุนจากอธิการบดี และบันทึกเห็นชอบจากประธานกรรมการพิจารณา

ข้อเสนอ (ท้ัง 2 ฉบับนี้ใช้เอกสารส าเนา) 
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- ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบัน ประจ าปีงบประมาณเงินรายได ้

- สัญญา (ฉบับจริง) 

- ข้อเสนอโครงการ (ฉบับจริง) 

- ส าเนาเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 1 จากธุรการ 

6.6 กรณีโครงการที่นักวิจัยเสนอไม่ได้รับการอนุมัติทุน/นักวิจัยขอยกเลิก 

6.6.1 เมื่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติทุน  เจ้าหน้าที่จะต้อง

ด าเนินการดังนี้ 

- ท าบันทึกแจ้งมติให้นักวิจัยทราบ โดยนักวิจัยสามารถขออุทธรณ์และชี้แจงเหตุผล

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบภายใน 7 วัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  

- หลังจาก 7 วัน และนักวิจัยไม่ขออุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเสนออธิการบดีขอ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่พิจารณาข้อเสนอ 

6.6.2 เมื่อนักวิจัยขอยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

- เจ้าหน้าที่แจ้งให้นักวิจัยท าบันทึกขอยกเลิกหรือยุติการด าเนินงานวิจัยเป็นลายลักษณ์
อักษร 

- เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเสนออธิการบดีขออนุมัติให้ยกเลิกและขออนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ/คณะอนุกรรมการที่พิจารณาข้อเสนอ 

6.7 การส่งรายงานความก้าวหน้า 

6.7.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญา และติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงาน

ความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

6.7.2 เมื่อนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยครั้งที่ 1 พร้อมผลการด าเนินงานที่ครบถ้วน

ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐานประกอบ จึงท าเรื่องขอเบิกเงินงวดที่ 2 

6.7.3 ท าบันทึกเสนอรองอธิการบดีรับรองรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และอนุมัติให้เบิกเงิน

อุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 

6.7.4 การเบิกเงินงวดที่ 2 จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายธุรการ ดังนี้ 

- บันทึกรับรองรายงานความก้าวหน้า และอนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับจริง) 

- ส าเนาเอกสารขอเบิกเงินงวดที่ 1 จากธุรการ (แนบประกอบว่าเคยเบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว) 

- สัญญา (ส าเนา) 

- ประกาศ (ส าเนา)  
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6.7.5 จากนั้นรอเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 2 คืนจากเจ้าหน้าที่ธุรการ และจัดท าบันทึกส่งส าเนา

เอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 ส่งให้นักวิจัยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

6.8 การส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง 

6.8.1 เมื่ อนั กวิ จั ยส่ งรายงานวิ จั ยฉบับร่ าง  ตามจ านวนคณะกรรมการ  เลขานุการ                       

และผู้ช่วยเลขานุการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมเพ่ือพิจารณารายงานวิจัยฉบับร่าง โดยด าเนินการตามขั้นตอน

ข้อ 6.3 และข้อ 6.4 

6.8.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเบิกเงินงวดที่ 3 ให้นักวิจัย โดยท าบันทึกเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับ

ดูแล อนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3 

6.8.3 จัดท าเรื่องเบิกเงินงวดที่ 3 โดยจัดเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนี้ 

- บันทึกอนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับจริง) 

- ส าเนาเอกสารขอเบิกเงินงวดที่ 2 จากเจ้าหน้าที่การเงิน (แนบประกอบว่าเคยเบิก

เงินงวดที่ 2 แล้ว) 

- สัญญา (ส าเนา) 

- ประกาศ (ส าเนา) 

6.8.4 จากนั้นรอเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 3 คืนจากเจ้าหน้าที่ธุรการ และจัดท าบันทึกส่งส าเนา

เอกสารเบิกเงินงวดที่ 3 ส่งให้นักวิจัยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

6.9 การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเห็นชอบต่อผลงานวิจัยสถาบัน 

6.9.1 เมื่อรายงานการวิจัยผ่านการพิจารณาแล้ว  

- กรณีที่ผู้พิจารณาเป็นคณะอนุกรรมการ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว 

จะต้องรายงานเข้าคณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน เพ่ือขอความเห็นชอบผลการพิจารณา แล้วจึงเสนอรอง

อธิการบดี  

- กรณีที่ผู้พิจารณาเป็นคณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน จะเสนอขอความเห็นชอบ

จากรองอธิการบดีได้เลย 

6.9.2 เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบการปรับแก้ไขแล้ว ให้จัดท าบันทึกแจ้งผลและขอให้นักวิจัยส่ง
เล่มรายงานการวิจัย พร้อมตารางค าชี้แจงการปรับแก้ จ านวน 1 ชุด  

6.9.3 จัดท าบันทึกเสนอขอรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากประธานคณะกรรมการ     

(รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล) และขอให้ลงนามในบันทึกเสนออธิการบดี เสนอขอความเห็นชอบต่อผลงานวิจัย

สถาบันและการน าไปใช้ประโยชน์ 
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6.9.4  เมื่ออธิการบดีลงนามเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกแจ้งผู้วิจัยให้ส่งเล่มรายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์สวยงาม 5 เล่ม พร้อมซีดีที่บรรจุไฟล์ 

6.9.5 เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเสนออธิการบดีขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

พิจารณารายงานการวิจัย 

6.10 การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6.10.1 เมื่อนักวิจัยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์สวยงามและน ามาส่ง  5 เล่ม พร้อมซีดีที่บรรจุไฟล์ 

6.10.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์สวยงาม ให้แก่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 5 เล่ม (เพ่ือส่งฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่) 

6.10.3 การเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย     

โดยจัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายธุรการ ดังนี้ 

- บันทึกอนุมัติค่าตอบแทน (ฉบับจริง) 

- ตารางรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

- บันทึกรับรองฯ และบันทึกเห็นชอบ (ส าเนา) 

- ค าสั่ง (ส าเนา) 

- รายงานการประชุม (ส าเนา) 

6.10.4 การเบิกเงินค่าตอบแทนนักวิจัย (10%) ต้องเตรียมเอกสารให้ฝ่ายธุรการ ดังนี้ 

- บันทึกรับรองฯ และบันทึกเห็นชอบ (ฉบับจริง) 

- สัญญา (ฉบับจริง) 

- รายงานการประชุม (ส าเนา) 

6.10.5 ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกส่งส าเนารับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบันทึกขอ

ความเห็นชอบต่อผลงานวิจัยสถาบันและการน าไปใช้ประโยชน์ ให้นักวิจัย 1 ชุด พร้อมบันทึกเบิกเงิน

ค่าตอบแทนนักวิจัย (10%) 

6.11 การขอขยายเวลา 

6.11.1 หากนักวิจัยประสงค์ขอขยายเวลา ให้นักวิจัยท าบันทึกขออนุมัติขยายเวลาตาม

แบบฟอร์มที่หน่วยงานให้ทุนก าหนด พร้อมแนบเอกสารงานที่ท าไปแล้วประกอบด้วย 

6.11.2 จัดท าบันทึกเสนอรองอธิการบดี ขออนุมัติให้ขยายเวลา (กรณีที่ขอขยายเวลาครั้งที่ 1 

– 2 หากมากกว่า 2 ครั้ง จะต้องเสนออธิการบดีให้อนุมัติการขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศหลักเกณฑ์

การให้ทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559)  

6.11.3 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ท าบันทึกแจ้งนักวิจัยรับทราบการได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
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7. แผนภาพขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

ภาพ 7-1 การส่งข้อเสนอและท าสัญญา 

เจ้าหน้าที่สง่ข้อเสนอไปสูข่ัน้ตอนการท าสญัญา 

เจ้าหน้าที่สง่เร่ืองไปที่จนท.การเงิน เพ่ือสง่เร่ืองเบิกเงินงวดที่ 1 

จบ 

ประเมิน

ข้อเสนอโดย 

คกก. 

เจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีอนมุตัิทนุอดุหนนุการ

วิจยัสถาบนั 

ผา่น 

เจ้าหน้าที่สง่ข้อเสนอโครงการวิจยัสถาบนัไปให้คกก.

ผา่น 

ผู้วิจยัสง่ข้อเสนอโครงการวิจยัสถาบนัมาท่ีหนว่ยงานให้ทนุ 

ประเมินข้อเสนอ

เบือ้งต้นโดย

เจ้าหน้าท่ี 

เร่ิมต้น 

ประชาสมัพนัธ์/ประกาศการขอรับทนุอดุหนนุการวิจยัสถาบนั

ไมผ่า่น 

คกก.ให้แก้ไข 

ผู้วิจยัแก้ไขและสง่ข้อเสนอ

โครงการวิจยัสถาบนัฉบบัแก้ไข

ใช ่

ไมใ่ช ่

ไม่

ผา่น 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาเปิดรบั

ข้อเสนอ 

ประมาณ 3 เดือน 

ระยะเวลาการ

พิจารณา 

ประมาณ 3 เดือน 

ระยะเวลาการ ท า

สัญญาและเบิกเงิน

ประมาณ 1 เดือน 
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ภาพ 7-2 การรายงานความก้าวหน้า 

 

เจ้าหน้าที่สง่เร่ืองไปที่จนท.การเงิน เพ่ือสง่เร่ืองเบิกเงินงวดที่ 2 ของทนุวิจยั 

จบ 

เจ้าหน้าที่เสนอรองอธิการบดีที่ก ากบัดแูลอนมุตัิเงินอดุหนนุการวิจยังวดที่ 2 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูเอกสารเบือ้งต้น 

เอกสารครบ

หรือไม่? 

เร่ิมต้น 

ผู้วิจยัสง่เอกสารรายงานความก้าวหน้า 

ผู้วิจยัแนบเอกสาร 

1. บันทึกข้อความ สวพ.02(1)(ฝวส) 

2. แบบรายงานความกา้วหน้า สวพ.02(ฝวส) 

3. บทที่ 1 

4. บทที่ 2 

5. บทที่ 3 

6. บทที่ 4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดหรือตามแผนส่งมอบงาน) เอกสารไมค่รบ 

เอกสารครบ 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 15 วัน 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน 
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ภาพ 7-3 การขอขยายเวลา 

 

 

 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอขยายเวลาตอ่ผู้วิจยั 

จบ 

เจ้าหน้าที่เสนอรองอธิการบดีที่ก ากบัดแูลอนมุตัิให้ขยายเวลาด าเนินการวิจยั 

ผู้วิจยัแนบเอกสารตามแบบฟอร์ที่กองแผนงาน

ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูเอกสารเบือ้งต้น 

เอกสารครบ

หรือไม่? 

เร่ิมต้น 

ผู้วิจยัสง่เอกสารขอขยายเวลา 

เอกสารไมค่รบ 

เอกสารครบ 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน 
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ภาพ 7-4 การส่งรายงานการวิจัยฉบับร่าง 

ผู้วิจยัแก้ไขและสง่รายงานฉบบัร่าง

คกก.ให้แก้ไข 

จบ 

ผา่น 

เจ้าหน้าที่สง่รายงานฉบบัร่างไปให้คกก.

ผู้วิจยัแนบเอกสาร 

1.   บันทึกน าส่ง 

2.   บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

3.   บทคัดย่อ(ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

4.   ค าน า/กิตติกรรมประกาศ 

5.   สารบัญ 

6.   บทที่ 1 

7.   บทที่ 2 

8.   บทที่ 3 

9.   บทที่ 4 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลู

เอกสาร

ครบ

เร่ิมต้น 

ผู้วิจยัสง่เอกสารรายงานฉบบัร่าง 

เอกสารไมค่รบ 

เอกสารครบ 

เจ้าหน้าที่เสนอรองอธิการบดีอนมุตัิเงินวิจยังวดที่ 3 และประสานงานกบักองคลงั 

ประเมินโดย 

คกก. 
ไมผ่า่น 

ไมใ่ช่ 

ใช ่

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 15 วัน 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 15 วัน 
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ภาพ 7-5 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

เจ้าหน้าที่เสนอเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบตอ่ผลงานวิจยั

สถาบนั โดยผลการรับรองรายงานจากประธาน คกก. ไปด้วย 

จบ 

เจ้าหน้าที่เสนอรองอธิการบดีที่ก ากบัดแูลอนมุตัิ อนมุตัิคา่ตอบแทนคกก. 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้วิจยัจดัท ารายงานวจิยัสถาบนัฉบบัสมบรูณ์สวยงาม 

5 เลม่ พร้อม CD บรรจไุฟล์เอกสารงานวิจยั สง่มาที่กองแผน 

เจ้าหน้าที่เสนอประธานคกก.เพื่อรับรองรายงานการวิจยัสถาบนั

ฉบบัสมบรูณ์ โดยแนบความเห็นจาก คกก.ทกุทา่นไปด้วย 

เร่ิมต้น 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาจากคกก. 

เจ้าหน้าที่เสนอรองอธิการบดีที่ก ากบัดแูลอนมุตัิ อนมุตัิคา่ตอบแทนผู้วิจยั 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน 

หลังจากทราบผล 

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 7 วัน  

ระยะเวลาการ 

ประมาณ 15 วัน  
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8. ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

8.1 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 

8.1.1 ในการนัดประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอ/รายงานการวิจัย นัดได้ช้า เนื่องจาก

คณะกรรมการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความล้าช้าในประบวนการพิจารณาข้อเสนอ/รายงานการประชุม 

8.1.2 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จและขอขยายเวลา ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนด

ไว้ในสัญญา 

8.2 แนวทางแก้ไข 

8.2.1 เวียนเอกสารโครงการวิจัยให้กับคณะกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณาในกรณีที่นัดหมาย

กรรมการไม่ได้ เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณางานวิจัย 

8.2.2 เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบัน ต้องท าการติดตามผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละปีเป็นระยะ 

เพ่ือเร่งรัดการท าวิจัยให้แล้วเสร็จในระยะเวลา และสามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้ทันตามสถานการณ์ 

8.3 ข้อเสนอแนะ 

8.3.1 ในการก าหนดกรอบนโยบาย/หัวข้อการวิจัยสถาบัน ควรมีการส ารวจความต้องการและ

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้งานวิจัยสถาบันที่ตอบโจทย์และ

สามารถส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพขึ้นได้ 

8.3.2 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของงานวิจัยสถาบัน ควรจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin เพ่ือป้องกันการท าผิด

จรรยาบรรณการวิจัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพของงานวิจัยสถาบัน เป็นต้น 
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ภาคผนวก  
 

สถานภาพโครงการวิจัยสถาบันคงค้าง (17 โครงการ) 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

รายการสรุป 

โครงการวิจัยสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2559   จ านวน  1  โครงการ 

โครงการวิจัยสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2560    จ านวน  2  โครงการ 

โครงการวิจัยสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2561    จ านวน  2  โครงการ 

โครงการวิจัยสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2562    จ านวน  3  โครงการ 

โครงการวิจัยสถาบันที่ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2563    จ านวน  9  โครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 

ทุน ชื่อเรื่อง นักวิจัย สถานภาพ งบประมาณ 
จ่ายแล้ว คงค้าง 

ปี 
2559 

การเทียบเคียงการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราชกับมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย 
(งบประมาณ 911,600  บาท) 

รศ.ดร.อรรณพ  
จีนะวัฒน์ 

นักวิจัยส่งรายงานฉบับแก้ไข 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอ
อธิการบดีรับรอง 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(91,160 บาท) 

ปี 
2560 

 

การพัฒนารูปแบบบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (งบประมาณ 360,210 บาท) 

รศ.ดร.สมบัติ  
พันธวิศิษฏ์ 

อยู่ระหว่างเสนอรับรอง
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(36,021 บาท) 

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาด้วย Line Messaging API ในการ
เรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (งบประมาณ 390,888 บาท) 

อ.ดร.สุชาติ  
แสนพิช 

อยู่ระหว่างการติดตามให้
นักวิจัยส่งรายงานฉบับแก้ไข 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(39,088.80 บาท) 

ปี 
2561 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(งบประมาณ 59,740 บาท) 

อ.ดร.โสภนา  
สุดสมบูรณ ์

มีมติให้ปรับแก้ข้อเสนออีก
ครั้ง ภายใน 15 วัน ก่อน
เสนอรับรองรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(5,974 บาท) 
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ทุน ชื่อเรื่อง นักวิจัย สถานภาพ งบประมาณ 
จ่ายแล้ว คงค้าง 

 
ลักษณะปัญหาทางจิตวิทยาและความต้องการในการเข้าร่วมรับ
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล 
(งบประมาณ 222,900 บาท) 

อ.ดร.จิระสุข   
สุขสวัสดิ์ 

อยู่ระหว่างขยายเวลา กรณี
พิเศษถึงวันที่ 19 กันยายน 
2563 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 3 ยอด 55,725 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(22,290 บาท) 

ปี 
2562 

ปัจจัยที่ท านายการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(งบประมาณ 100,000 บาท) 

ผศ.ดร.นลินี  
ณ นคร 

อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย  งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 3 ยอด 25,000 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(10,000 บาท) 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(งบประมาณ 30,000 บาท) 

ผศ.วราภรณ์   
สุขแสน
ชนานันท์ 

อยู่ระหว่างติดตามให้นักวิจัย
ส่งรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 2 ยอด 15,000 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 15,000 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(3,000 บาท) 

การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัดออนไลน์ ความเป็น
พลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(งบประมาณ 299,870 บาท) 

อ.ดร.ศุกลรัตน์   
อิงชาติเจริญ 

อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย  งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 3 ยอด 74,968 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(29,987 บาท) 
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ข้อเสนอขอทุนวิจัยปี 2563 ที่ได้รับนโยบายจากคณะปฏิรูปฯ (2 โครงการ) 

ทุน 
ชื่อเรื่อง นักวิจัย สถานภาพ งบประมาณ 

จ่ายแล้ว คงค้าง 
ปี 

2563 
การประเมินระบบสอบกลางภาคของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อ.ดร.ศจี   
จิระโร 

อยู่ระหว่างขยายเวลา ถึง
วันที่ 15 กันยายน 2563 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 3 ยอด 57,575 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%  
(23,030 บาท) 

การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 

รศ.ดร.เขมณัฏร์         
มิ่งศิริธรรม 

อยู่ระหว่างขอเบิกทุน
งวดที่ 1 โดยส่งเอกสาร
ให้เบิกเงินวันที่ 14 ส.ค. 
63 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 1 ยอด 354,150 บาท 
งวดที่ 2 ยอด 177,075 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 177,075 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(70,830 บาท) 

โครงการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาตรี 

ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างการ
ประสานงานเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้าง และทาบทาม
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 
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ข้อเสนอขอทุนวิจัยปี 2563 ที่เสนอตามช่องทางปกติ 7 โครงการ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สถานภาพ งบประมาณ 
จ่ายแล้ว คงค้าง 

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว สาขามนษุยนิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

อ.ดร.พิศุทธิภา   
เมธีกุล 

อยู่ระหว่างด าเนนิการวิจัย  งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 2 ยอด 23,950 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 23,950 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(9,580 บาท) 

2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

อ.ดร.พัชรี   
ผาสุข 

อยู่ระหว่างด าเนนิการวิจัย  งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 2 ยอด 53,455 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 53,455 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(21,382 บาท) 

4 การประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล กลักสุตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต  วชิาเอกการสาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

รศ.ดร.พรทิพย์ 
กีระพงษ์ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการวิจัย  งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 2 ยอด 24,955 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 24,955 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(9,982 บาท) 

4 การประเมินและตดิตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑติ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่  

ผศ.ดร.ศศิธร  
ชุตินนัทกุล 

อยู่ระหว่างขอเบิกทุนงวด
ที่ 1 โดยส่งเอกสารให้
เบิกเงินวันที่ 14 ส.ค. 63 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 1 ยอด 51,950 บาท 
งวดที่ 2 ยอด 25,975 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 25,975 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(10,390 บาท) 



                   แนวปฏิบตัิการให้ทนุอดุหนนุการวจิยัสถาบนั                                            
                งานสารสนเทศยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สถานภาพ งบประมาณ 
จ่ายแล้ว คงค้าง 

5 รูปแบบการพฒันามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผศ.ปิยะศิริ  เรืองศรี
มั่น 

อยู่ระหว่างขอเบิกทุนงวด
ที่ 1 โดยส่งเอกสารให้
เบิกเงินวันที่ 14 ส.ค. 63 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 1 ยอด 148,150 บาท 
งวดที่ 2 ยอด 74,075 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 74,075 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(29,633 บาท) 

6 การประเมนิความเทา่เทียมกันของการทดสอบตามแผนการศึกษา ก1 
และ ก2 ตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

อ.ดร.ปุริมปรัชญ์ 
คณิณพศุตย์ 

อยู่ระหว่างขอเบิกทุนงวด
ที่ 1 โดยส่งเอกสารให้
เบิกเงินวันที่ 14 ส.ค. 63 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 1 ยอด 26,150 บาท 
งวดที่ 2 ยอด 13,075 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 13,075 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(5,230 บาท) 

7 ความต้องการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 

นายพีรวชิญ์   
รุ่งเจริญ 
 
 

อยู่ระหว่างขอเบิกทุนงวด
ที่ 1 โดยส่งเอกสารให้
เบิกเงินวันที่ 14 ส.ค. 63 

 งวดที่ 1 
 งวดที่ 2 
 งวดที่ 3 

งวดที่ 1 ยอด 34,500 บาท 
งวดที่ 2 ยอด 17,250 บาท 
งวดที่ 3 ยอด 17,250 บาท 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% 
(6,900 บาท) 

 


